Guvernul Romaniei
Ministerul Finantelor
Oficiul National pentru Jocuri de Noroc
Comitetul de Supraveghere

DECIZIE NR. 326
DIN 25.02.2021
Avand in vedere:
Adresele 1nregistrate la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc sub
nr.10468/09.02.2021 �i nr.12847/18.02.2021, MEGABET INTERNATIONAL SRL cu sediul
social 1n Bucure�ti, b-dul Tudor Vladimirescu, nr. 29A, AFI Tech Park 1, etj. 5, biroul 60,
sector 5, CUI: 43341869, solicita Comitetului de Supraveghere acordarea Licentei de
organizare a jocurilor de noroc la distanta §i documentatia depusa prin adresele
mentionate anterior.
Tinand seama de:
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea §i exploatarea
jocurilor de noroc, aprobata prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile §i completarile
ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
punere 1n aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea §i
exploatarea jocurilor de noroc §i pentru modificarea §i completarea Hotararii Guvernului nr.
298/2013 privind organizarea §i functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc §i
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/2009 §i pentru
abrogarea Hotararii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea §i exploatarea jocurilor de
noroc;
- Decizia Primului Ministru nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de
supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 20/2013 privind 1nfiintarea, organizarea §i
functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc §i pentru modificarea §i completarea
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea §i exploatarea jocurilor
de noroc, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 227/2013, cu modificarile §i
completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea §i functionarea Oficiului
National pentru Jocuri de Noroc, cu modificarile §i completarile ulterioare;
- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile §i completarile
ulterioare.
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in temeiul prevederilor:
- art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (4), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 7712009;
- pct. 1 subpct. I lit. J §i pct. 4 din Anexa la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
77/2009;
- art. 1, art. 3 alin. (1), art. 10 alin. (1) §i alin. (6) din Normele metodologice de punere in
aplicare a O.U.G. nr. 77/2009 aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 111/2016;
- Anexa nr. 6a) din Normele metodologice de punere in aplicare a O.U.G. nr. 77/2009
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 111/2016;
- art. 7 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 20/2013;
- Anexei nr. 2 - Regulamentul de organizare §i functionare a Comitetului de
supraveghere din H.G. nr. 298/2013,
Comitetul de Supraveghere intrunit in §edinta in data 25.02.2021
DECIDE :
Art. 1.
Aproba acordarea Licentei de organizare a jocurilor de noroc la distanta in
favoarea MEGABET INTERNATIONAL SRL cu sediul social in Bucure�ti, b-dul Tudor
Vladimirescu, nr. 29A, AFI Tech Park 1, etj. 5, biroul 60, sector 5, CUI: 43341869.
Art. 2.
(1)
Taxa anuala aferenta licentei de organizare a jocurilor de noroc la distanta, in
xxxxxxxx
suma de xxxxx
6.000 euro, respectiv 29.244
lei urmeaza a fi platita, in conformitate cu art. 14 alin.
(2) lit. a) din O.U.G. nr. 77/2009 §i pct. 1 subpct. I lit. J §i pct. 4 din Anexa la O.U.G. nr.
77/2009, cu modificarile §i completarile ulterioare, de catre MEGABET INTERNATIONAL
SRL, pana la data de 25.03.2021.
(2)
Cursul de schimb valutar, utilizat la transformarea in lei a sumelor exprimate in
moneda euro in prezenta decizie, este eel stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din
anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Art. 3.
Taxa anuala aferenta licentei de organizare a jocurilor de noroc la distanta,
xxxxxxxxxx
urmeaza a fi achitata in contul 20A160107.
Art. 4.
fn situatia in care MEGABET INTERNATIONAL SRL nu face dovada
indeplinirii obligatiei de plata, a taxei anuale aferente licentei de organizare a jocurilor de
noroc la distanta, pana la data expirarii termenului mentionat la art. 2 alin. (1), prezenta
decizie se revoca de drept, in conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. (6) din Normele
metodologice de punere in aplicare a O.U.G. nr. 77/2009 aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 111/2016, fara indeplinirea niciunei formalitati suplimentare.
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